
Zápisnica zo zasadnutia Komisie kultúry a spoločenského života 

v Kežmarku, konanej dňa 15. 02. 2022 

 

 

Prítomní: podľa prezenčnej listiny 

 

Program: 

1. Otvorenie 

2. Rozdelenie dotácií pre kultúru na rok 2022 

3. Zhodnotenie  kultúrnych aktivít za posledné obdobie 

4. Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie 

5. Rôzne 

6. Záver 

 

K bodu 1: 

Zasadnutie Komisie kultúry a spoločenského života pri Mestskom zastupiteľstve 

 Kežmarku otvoril predseda komisie  pán Ing. Vojtech Wagner, všetkých prítomných členov, 

 hostí privítal a oboznámil ich s programom zasadnutia. 

 

K bodu 2: 

 Predseda komisie informoval členov komisie o rozpočte Mesta Kežmarok podľa VZN 

č. 3/2016 pre kultúrne kluby, kde bolo schválených 10 100,00 €. Uznesením zo zasadnutia 

MsZ konaného 14. 12. 2021 schválilo dotácie na podporu kultúrnej činnosti, záujmovej 

spoločenskej činnosti a udržiavanie tradícií, kultúrneho a historického dedičstva - na úhradu 

za nájom a služby spojené s nájmom resp. na úhradu prevádzkových nákladov pre Klub 

priateľov Magury vo výške 3 000,00 € - na úhradu za kultúrnu činnosť pre Klub priateľov 

Magury vo výške 9 000,00 € 

Na základe  Výzvy  na predkladanie žiadosti: od 24. 01.2022 do 07. 02. 2022 bolo podaných 

sedem žiadostí s ktorými predseda komisie Ing. Vojtech Wagner prítomných oboznámil. 

Schválený rozpočet dotácie podľa VZN pre kultúrne kluby ostatné 10 100,00 €. 

 

Rozdelenie dotácií pre kultúrne kluby v zmysle VZN č. 3/2016 v znení VZN č. 8/2016 na  

rok 2022 



Hlasovanie členov komisie o tomto návrhu: 

Za: 6     Proti: 0     Zdržal sa: 0 

 

Všetci prítomní členovia komisie schválili tento návrh: 

1. Goralik 

Starý trh 485/46, 060 01 Kežmarok, IČO: 37879286             1 500,00 € 

2. exTeatro 

Kruhová 1047/117, 059 71 Ľubica, IČO: 37946366              2 000,00 € 

3. Občianske združenie Gplus 

Starý trh 515/53, 060 01 Kežmarok, IČO: 42026717             1 200,00 € 

4. Združenie Domov Kežmarok 

Kostolné námestie 408/22, 060 01 Kežmarok, IČO: 37880896   800,00 € 

5. Východoslovenské folklórne združenie 

Priekopa 1391/15, 060 01 Kežmarok, IČO: 00594504             1 600,00 € 

6. Klub priateľov umenia – ZUŠ A. Cígera Kežmarok 

Hviezdoslavova 198/12, 060 01 Kežmarok, IČO: 42345235             3 000,00 €

  

K bodu 3: 

 

 Pani Mgr. Barbora Kapralová nás informovala o podujatiach, ktoré sa uskutočnili 

s ohľadom na platné protipandemické  opatrenia.  

- Vianočný les - Vianočné stromčeky ozdobené deťmi z kežmarských škôl pred radnicou 

- Vianočný koncert piesne a koledy v Mariánskom kostole 

- Baličky zdravia pre kežmarských seniorov 

- Kežmarčania Nový rok privítali ohňostrojom 

- Fašiangy na ľade, veselý program s rozprávkovými maskotmi na ľade, súťaže 

- František Žoldák vernisáž, výstavy 

K bodu 4: 

Plánované kultúrne aktivity na najbližšie obdobie: 

- Nedeľné rozprávkové popoludnie - Čary máry alebo záhada strateného prútika  

- Marec mesiac knihy 

- MDŽ dámsky večer (Emma Tekelyová) 

- Literárne večery ( marec, máj, júl 2022) 

- Klub tvorivého písania a čítania 

- Podujatia a besedy so spisovateľkou pani Havranovou pre školy 

 

 



K bodu 5: 

 Členovia komisie kultúry dali návrh, aby pri výbere štatutára Mestského kultúrneho 

strediska sa prihliadalo na jeho odborné znalosti, schopnosti a tiež na jeho trvalé bydlisko               

v Meste  Kežmarok. Výzva, aby bola na stránke Mesta Kežmarok. 

K bodu 6: 

 Na záver predseda komisie kultúry Ing. Vojtech Wagner poďakoval všetkým 

prítomným za účasť, taktiež za spoluprácu a rozlúčil sa.  

  

V Kežmarku 16.02.2022      Ing. Vojtech Wagner                                                            

Zapísala: Helena Ščurková              predseda komisie kultúry  

                       

   

 

 

 

 

 

                 

 

 

  

 


